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Resumo: O artigo apresenta uma parte dos resultados da revisão bibliográfica de uma 
discussão teórica crítica acerca do processo de reforma e expansão da Atenção Primária 
à Saúde no município do Rio de Janeiro. Neste contexto, o contrato de gestão firmado 
entre prefeitura e OS inclui rígidos processos de avaliação do trabalho pautados por 
critérios quantitativos, que se expressam na exigência de cumprimento de metas e 
crescente intensificação da carga de trabalho. O debate produzido será um estudo entre 
autores atrelado a realidade econômica, política e social vivenciada pelo município. 
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Abstract: The article presents a part of the results of the bibliographic review of a brief 
critical theoretical discussion about the process of reform and expansion of Primary Health 
Care in the city of Rio de Janeiro. In this context, the management contract signed between 
city hall and OS includes rigid work evaluation processes guided by quantitative criteria, 
which are expressed in the requirement of meeting goals and increasing workload 
intensification. The debate will be a study among authors of the linked to the economic, 
political and social reality experienced by the municipality.   

 
Key-words: Health Work; Collective Health; Primary Health Care; Family Health Strategy.  

  

                                                 
1
 Mestranda em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública ENSP/FIOCRUZ. Brasil; 

Email: tarcilafreitass@gmail.com  
2
 Doutora em Saúde Coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e pós-doutora pela Ensp/Fiocruz; 

professora/pesquisadora da ENSP/FIOCRUZ. Brasil; Email: limiranda78@hotmail.com 

 



 

2 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
 

A Atenção Básica, considerada principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) 

brasileiro, passou a ser reorganizada no país a partir de 2006. De acordo com os princípios 

doutrinários e organizativos do SUS, o governo federal implantou a Estratégia Saúde da 

Família (ESF), viabilizada através da municipalização. Com isso, os municípios foram 

atribuídos da responsabilidade de coordenação dos serviços e cuidados em saúde prestada 

em seu território, bem como passaram a ter autonomia para efetivar a gestão em 

saúde (BRASIL, 2012).  

 

A gestão de equipes de ESF desenvolvida por Organizações Sociais (OS), sob o modelo de 

Clínica da Família (CF), distingue o município do Rio de Janeiro (MRJ) do cenário nacional: 

enquanto no MRJ 99% da ESF é gerida por OS, no restante do Brasil, 88% dos 

estabelecimentos de atenção primária são de administração estatal direta (CASTRO, 2015). 

Esta expansão se deu conforme os Planos Municipais de Saúde a partir de 2009, em que o 

modelo de gestão teve como foco instrumentos de planejamento e rigoroso 

acompanhamento de metas, sustentado sob forte disciplina de execução e meritocracia 

(OLIVEIRA, 2015). 

 

No campo das práticas em saúde na Atenção Primária à Saúde (APS) do MRJ, os 

trabalhadores, entendidos neste texto como gestores e profissionais da assistência, 

encontram-se imersos em um processo de trabalho cuja dinâmica é balizada, em grande 

parte, por diversos fatores decorrentes da implementação do modelo de gestão por 

contratualização de OS. Os indicadores pactuados nos Contratos de Gestão proveem a 

base da avaliação quantitativa do serviço,  estabelecem  metas  e  pagamento  por  

performance, os   quais   não necessariamente determinam a qualidade do atendimento ou 

serviço prestado. As formas de contratação, ao passo que ganham agilidade e flexibilização, 

alteram também as garantias de direitos trabalhistas anteriores ao novo modelo, tornando o 

trabalhador mais suscetível à precariedade de vínculo trabalhista (OLIVEIRA, 2015).  

 

Diante dessas breves colocações, o objetivo deste artigo é realizar um sobrevoo sobre o 

processo de constituição da Estratégia de Saúde da Família do MRJ, apontando algumas 

conquistas e situações importantes, mas sem detalhá-las nem, tampouco, nos determos em 

todos os eventos do processo histórico de implementação e desenvolvimento do SUS.  
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2. METODOLOGIA  

 

Inúmeras podem ser as abordagens metodológicas no bojo da produção de conhecimento. 

Minayo (2006) coloca que o campo da metodologia não foge à arena de disputa quando o 

assunto é ciência. Embora historicamente a ciência não seja a única forma de conhecer e de 

explicar os fenômenos que circundam a vida, pois também o fazem a mitologia, a própria 

religião, a filosofia e a arte, ela passou a ocupar um lugar de destaque na construção da 

realidade e na legitimação do saber. 

 

A pesquisa qualitativa, utilizada neste artigo, é mais comumente utilizada na abordagem de 

sujeitos ou atores sociais, no intuito de trazer à tona processos sociais da realidade onde 

estão inseridos. Dessa forma, apoia-se na historicidade intrínseca que envolve o campo de 

pesquisa e o pesquisado, podendo-se ater as suas opiniões, crenças, representações, 

percepções e interpretação da realidade. Em seu trajeto, a pesquisa qualitativa permite a 

reformulação de hipóteses, conceitos e categorias; construção de novas abordagens; 

organização progressiva do material produzido, na forma de categorias e indicadores 

qualitativos (MINAYO, 2006).  

 

Vale destacar que este artigo foi elaborado a partir de parte dos resultados obtidos do 

Trabalho de Conclusão da Residência (TCR), concluído em 2017, do Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família ENSP/FIOCRUZ. Nesta etapa utilizamos 

a pesquisa bibliográfica para contextualizar o cenário político do município do Rio de Janeiro 

ao longo dos anos e suas influências no desenvolvimento das políticas de saúde, dando 

maior ênfase a Estratégia de Saúde da Família.  

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 
  
Atravessada por um cenário de intensas disputas políticas e ideológicas, mas orientada pela 

Norma Operacional Básica (NOB 01/96), a APS no Rio de Janeiro implementou 

experiências pontuais da ESF entre os anos 2001 a 2008, utilizando-se de recursos parcos 

e estrutura física já existentes previamente. A NOB define o Piso Assistencial Básico (PAB), 

o qual determina a transferência de recursos per capita para os municípios executarem 

ações básicas de saúde, com valores adicionais transferidos àqueles que desenvolvessem 
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ações específicas na Atenção Básica (SILVA, 2015). No entanto, a priorização da atenção 

hospitalar pela gestão municipal concentrou os esforços da Secretaria Municipal de Saúde 

do Rio de Janeiro (SMS), esvaziando as possibilidades de formulação de uma política 

específica para APS no MRJ (SILVA, 2015). Segundo diagnóstico apresentado 

pela Subsecretaria de Atenção Primária, Vigilância e Promoção da Saúde (SUBPAV), em 

2008, cerca de 83% dos gastos com ações e serviços em saúde públicos foram destinados 

à atenção hospitalar (SORANZ; PINTO; PENNA, 2016).  

 

Antes de 2008 houve a tentativa de expansão da APS, reavivada com a ascensão de Sérgio 

Arouca ao cargo de Secretário Municipal de Saúde do MRJ, em 2001. Nesse momento 

tinha-se uma proposta de expansão massiva da ESF, visando reorientar as práticas em 

saúde e o modelo de gestão, com implementação de 610 equipes de Saúde da Família 

(eSF) em todo o território municipal. Esta implementação ocorreu com mais ênfase em 

regiões mais pauperizadas e favelizadas, como a Zonas Norte e Oeste, prevendo um 

cuidado integral, melhoria no acesso aos serviços de saúde, intersetorialidade para o 

enfrentamento da violência e desigualdade social (SILVA, 2015).  

 

Entretanto, Arouca permanece poucos meses no cargo por conflitos ideológicos e políticos 

de seu grupo com o então prefeito, César Maia. Entre 2001 a 2006, a ESF tem uma 

expansão focalizada e a saúde não ocupou destaque na agenda governamental, nem a 

organização da atenção básica foi priorizada. A proposta de Arouca não foi conduzida por 

aqueles que o substituíram (SILVA, 2015).  

 

No ano de 2005, com o limitado investimento na APS, a rede desordenada e os hospitais 

municipais em sobrecarga, a cidade vivenciou uma crise político-institucional e assistencial 

na saúde. Em consequência disso, mediante decreto presidencial, foi determinado estado 

de calamidade pública na saúde pública do Rio de Janeiro, com retorno da administração de 

bens e serviços de seis hospitais para o Ministério da Saúde (SILVA, 2015).  

 

Nos dois anos após a explosão de tal crise política e institucional, houve uma expansão da 

ESF, que, de 2003 a 2008, teve um aumento da cobertura estimada de 1,35% para 7,15% 

no MRJ, persistindo os problemas no âmbito da APS. Em 2008, o município possuía o 

menor financiamento público municipal e mais baixa cobertura de eSF completas (3,5%) 

comparado às demais capitais brasileiras, como por exemplo São Paulo (26,6%), Belo 

Horizonte (71,5%), Porto Alegre (22,3%) e Curitiba (32,6%) (BRASIL, 2016; SORANZ; 

PINTO; PENNA, 2016). 
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Em 2009, onze anos depois da sanção da Lei Federal que dispõe sobre a qualificação de 

entidades como Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998), foi aprovada a 

Lei Municipal nº 5.026/2009, que dispõe sobre a qualificação de OS pelo Poder Executivo e 

subsidia o início da expansão da ESF no final do mesmo ano, principalmente por meio das 

CF e sob gestão das OS, com funções relativas à prestação de serviços em saúde.  

 

Frente às novas condições legais, financeiras e políticas, sob o governo do prefeito Eduardo 

Paes, deu-se início à Reforma dos Cuidados em Atenção Primária à Saúde (RCAPS), como 

foi nomeada pela respectiva gestão da Secretaria Municipal de Saúde, inspirada nos 

modelos adotados em Portugal e Inglaterra. Os eixos de ação da RCAPS seriam a reforma 

administrativa, modelo organizacional e de atenção, implementadas pela SUBPAV 

(SORANZ; PINTO; PENNA, 2016).  

 

Para a equipe da gestão que assumiu em 2009, a fragmentação do sistema de saúde era 

decorrente da baixa cobertura da APS, da crise dos hospitais e emergências e da 

participação dos planos de saúde no sistema de saúde do município. Segundo a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar, no início de 2009, mais da metade da população (3,1 

milhões) era beneficiária de algum plano privado, revelando um SUS praticamente 

complementar ao sistema de saúde suplementar (BRASIL, 2014; SILVA, 2015).  

 

Dentre as mudanças produzidas pela RCAPS, podemos elencar a ampliação do acesso pelo 

aumento das equipes de 163 eSF, em 2008, para 860 eSF e 346 Equipes de Saúde Bucal 

(ESB) em 2015, e pelo aumento de 535,4% do número de procedimentos ambulatoriais 

entre 2009 e 2013. Em 2010, ocorre a padronização dos procedimentos e ações de saúde 

para todas as unidades com a “carteira de serviços da atenção básica” e, no ano seguinte, 

os prontuários eletrônicos foram implantados. Em 2012, os médicos da família se tornam 

responsáveis técnicos pela regulação para outros níveis do SUS pelo Sistema de Regulação 

(SISREG), aumentando a oferta de consultas e exames de 36.000 no ano de 2008 para 

980.761 em 2013 (SORANZ; PINTO; PENNA, 2016).  

 

Para uma metrópole com histórico político complexo e com particularidades resultantes do 

modo de produção e desenvolvimento que historicamente exclui uma parcela expressiva da 

população, tais mudanças claramente representam avanços para o cenário de saúde do 

MRJ, mas sofre críticas quanto aos aspectos qualitativos do serviço ofertado, pois os 

indicadores e metas são fundamentalmente gerenciais e quantitativos. Esse processo 

contou, assim, com questionamentos a real eficiência da transferência da gestão para o 
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setor privado, além das criticas por parte dos movimentos sociais quanto à transparência da 

aplicação dos recursos (OLIVEIRA, 2015; SILVA, 2015).  

 

A terceirização da gestão sobre os recursos humanos dos serviços de saúde para OS 

ocorreu de forma distinta no país, sendo mais expressiva no Rio de Janeiro. Em 2014, das 

202 unidades de APS existentes (130 Centros Municipais e 72 Clínicas da Família), 99% 

encontravam-se sob gestão de cinco OS (CASTRO, 2015), revelando um cenário de 

inversão do previsto pela Lei nº 8080/90 que determina participação complementar do setor 

privado no SUS (LIMA; BRAVO, 2015).  

 

Vale ressaltar que o controle dos contratos celebrados entre o município e as OS são de 

dois tipos: internos, pela Comissão Técnica de Avaliação (CTA), de responsabilidade da 

prefeitura, e externo, pelo Ministério Público e Tribunal de Contas do Município (TCM). No 

entanto, nota-se negligência por parte da CTA quanto às recomendações e apontamentos 

realizados pelo TCM, os quais denunciam, de modo geral, violações de direitos trabalhistas, 

utilização de recursos para despesas alheias ao objeto do contrato, descumprimento das 

cláusulas contratuais, repasse de dados falsos à Receita Federal, falsidade de pessoa 

jurídica, entre outros (LIMA; BRAVO, 2015; SILVA, 2015).  

 

O orçamento destinado ao setor sofre grande aumento a partir de 2009 também, passando 

de R$ 2,06 bilhões em 2009 para R$ 4,6 bilhões em 2013. No entanto, a prestação de 

serviços e as condições de trabalho dos servidores não acompanharam tal incremento 

orçamentário. O rigoroso acompanhamento de metas aprofunda a vigilância e controle do 

trabalhador, sendo este regime identificado como razão da alta rotatividade de profissionais, 

interferindo de forma negativa na prestação dos serviços (OLIVEIRA, 2015).  

   

3.1. Pacote de austeridade do governo Estadual e transição de governo no MRJ   

  

Sede das Olimpíadas de 2016, a federação, o estado e o município do Rio de Janeiro 

assumiram grande responsabilidade por investimentos em obras e infraestrutura para o 

megaevento, o qual foi financiado, em grande parte, pelo setor público: 62,1% frente aos 

37,9% de recursos privados (COMITÊ POPULAR DA COPA E OLIMPÍADAS DO RIO DE 

JANEIRO, 2015). No entanto, há dois meses antes das Olimpíadas, o Governo do Estado 

do Rio de Janeiro decretou estado de calamidade pública, justificando-a pela grave crise 

financeira e queda das arrecadações, principalmente por royalties do petróleo.   
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Frente a esse cenário, o governo do Estado aplica um pacote de austeridades para redução 

dos gastos públicos, sendo eles: corte na folha de pagamento dos servidores e no valor das 

gratificações, aumento da alíquota da previdência, desconto previdenciário no pagamento 

de aposentados e pensionistas, fechamento de restaurantes populares, fim do aluguel social 

e do Programa Renda Melhor, reajuste no bilhete único, aumento do ICMS (Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços), cobrança do uso de barcas em municípios antes 

isentos, teto para reajuste salarial, redução do corpo de funcionários do governo, fim do 

refinanciamento e anistia de dívida referente a tributos estaduais, fim do adicional por tempo 

de serviço público, privatização de fundações estaduais e enxugamento de secretarias, 

como a unificação da Secretaria de Saúde e de Assistência Social. Estas medidas 

repercutiram no aumento da insegurança dos servidores públicos, que também realizaram 

manifestações no início de 2017.  

 

Vale dizer que o processo eleitoral no MRJ, que se desdobrou em dois turnos entre os 

candidatos Marcelo Freixo (PSOL - Partido Socialismo e Liberdade, com 40,64% dos votos) 

e Marcelo Crivella (PRB – Partido Republicano Brasileiro, com 59,36%), com grande número 

de votos nulos, brancos e abstenções.  

 

O candidato sucessor de Eduardo Paes, Pedro Paulo (PMDB), disputou as eleições, mas, 

sob fortes acusações de agressões à sua ex-mulher e grande rechaço por parte do 

movimento de mulheres cariocas, foi derrotado no primeiro turno. O não seguimento do 

PMDB levou ao questionamento sobre a continuação das CF, nome-marca de seu modelo 

de gestão e expansão da APS.  

 

O atual prefeito, Marcelo Crivella, após sua posse em janeiro de 2017, decretou diversas 

medidas de alteração, dentre elas a redução das 24 secretarias para 12, corte dos cargos 

públicos relacionados e exigência de planos com prazos para os novos secretários de seu 

mandato.  

 

Para a Saúde, o prefeito e o novo secretário de saúde, Carlos Eduardo de Mattos (SD - 

Solidariedade), anunciam a elaboração de plano para municipalização de 16 Unidades de 

Pronto Atendimento (UPA), implantação de policlínicas com especialidades médicas 

(Programa “Clínica de Especialidades”), medidas de redução de filas para encaminhamento 

de especialidades, estudo técnico e auditoria sobre os critérios de seleção de OS, aumento 

de 20% dos leitos em unidades hospitalares, avaliação de contratação de ginecologistas e 

pediatras para as CF e elaboração de proposta para pagamento de dívida dos planos de 

saúde com a prefeitura, atualmente de R$ 500 milhões, com atendimentos e 
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disponibilização de leitos da rede privada para o SUS (LISBOA, 2017). Tais medidas 

denotam maior investimento nos setores secundários e terciários de saúde, a partir da lógica 

médica-hegemônica, sem citar ampliação de CF, que era o marco do Plano Municipal de 

Saúde das duas gestões anteriores.  

 

Podemos entender estes acontecimentos de acordo com o que Gaulejac (2007) aponta:  

  

A regulamentação do trabalho é, definitivamente, considerada como um obstáculo 
para a liberalização dos mercados. Para o gestionário, os problemas econômicos e 
sociais são sempre considerados como decorrentes dos entraves à “liberdade”. 
Nessa perspectiva, a melhoria só pode vir por meio da desregulamentação, da 
liberalização das trocas, do abaixamento das despesas públicas e do não 
intervencionismo do Estado (p. 65).  

  

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A evolução da política a torna um mercado cujas diferentes partes partilham as fatias, 

levando a população a uma mistura de desilusão e desafeto. A política, entre as maiores 

abstenções às urnas (ALMEIDA; MARIANI, 2016) e as maiores manifestações nos últimos 

anos do país e no mundo, não é mais uma portadora de esperança, do sonho de uma 

sociedade melhor, da mudança das condições de vida dos pequenos.  

 

Os paradigmas da gestão contaminam o discurso político, e o discurso empresarial o 

substitui. As doutrinas políticas são consideradas arcaicas e a política é tomada por uma 

abordagem de marketing para ajustar constantemente a oferta a uma demanda formatada a 

partir da opinião pública, mas não escutada para realização de mudanças reais e 

sim manipuladas para eliminar a concorrência (qualquer oposição existente). Os eleitos na 

política devem vender-se como produto e fundam o cidadão-cliente, em uma clara opção por 

gerenciar e menos governar. A ideologia gerencialista mata a política, deslocando-a para o 

terreno do desempenho e da rentabilidade, sem capacidade de responder a projetos 

coletivos e acaba por gerenciar as exigências do presente sem pensar na sociedade do 

amanhã (GAULEJAC, 2007).  

 

Nesta ótica, a crise econômica, social e política está, pois, distante de ser meramente um 

fenômeno econômico e de impasses numéricos, mas a consequência de uma 

lógica gerencialista que visa ao lucro e molda a sociedade para que esta não imponha 

barreiras para este objetivo, tomando as reduções de direitos sociais e trabalhistas como 

forma de liberar seus caminhos.  
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A história de implantação da ESF no MRJ tardia diz muito sobre a realidade econômica e 

social que impactam diretamente no contexto de reformas das políticas sociais, 

principalmente pela forma de como ocorreu. Neste sentido, quando a gestão municipal opta 

por aumentar sua cobertura de ESF, traz no seu bojo o fortalecimento do neoliberalismo a 

partir da contratação das OS, que se responsabilizam pela contratação de profissionais, 

formação de equipes, construção de novos prédios, dentre outras ações. As OS também 

ficou incumbida a gestão do trabalho, a implementação de políticas e estratégias de cuidado 

e a gestão dos recursos humanos (OLIVEIRA, 2015; SILVA, 2015).   

 

Diante dessa realidade, observamos que estas reformas impactaram e ainda 

impactam diretamente nas ações dos profissionais e nas condições de trabalho. No caso da 

ESF no MRJ, a RCAPS sofre críticas pelo seu caráter focalizado na população mais pobre, 

o que contribui para o fortalecimento da lógica da universalização excludente (OLIVEIRA, 

2015). Por todas as críticas citadas, vale destacar que a RCAPS é considerada pelos 

movimentos sociais, em contrapartida ao discurso oficial, como uma contrarreforma por ir 

em oposição aos direitos defendidos pelo movimento de Reforma Sanitária (LIMA; BRAVO, 

2015).  
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